
Факти, свързани с пушенето на наргиле

За какво се 

използва 

наргилето?
 Какво съдържа 

димът от 

наргилето?

 Вредни въздействия и 

последици от пушенето на 

наргиле  Какво означава да си 

непушач?



За какво се използва наргилето?

 На външен вид наргилето не прилича на цигара, но почти 

винаги се използва за пушене на тютюн и носи същите 

опасности, като при пушенето на цигари.

 Други названия на наргилето са: водна лула; шиша; калян; 

хука и пр.



Ароматни смеси за наргиле

 Най- честите са сушени 

плодове, билки, тютюн и др. 

 Смесите се обработват 

допълнително чрез химични 

вещества за постигане на по-

приятен мирис и вкус. Така 

стават по-привлекателни, без 

първоначалната непоносимост 

към тютюна.



 Смесите за пушене на наргиле, 

могат да бъдат с добавки от 

наркотични вещества, като 

марихуана и т.н. “дизайнерси 

дроги”. Те действат директно на 

Централната нервна система, 

развиваща се до 25- годишна 

възраст.



Какво съдържа димът на наргилето

 Никотин

 Димът от наргилето е студен, 

инхалира се в големи 

количества и така се приема 

значително повече никотин.    

Добре е да знаем, че 

никотинът НЕ Е 

водоразтворим и водата в 

наргилето НЕ служи като 

филтър!



Катран

 Черна силно 

леплива течност, 

изключително 

канцерогенна. 

 С наргилето се 

приема 20 пъти 

повече катран.



Въглероден окис

 Блокира доставката на кислород 

от хемоглобина до тъканите и 

води до хипоксия (недостатъчно 

снабдяване с кислород на 

клетките в организма).

 Получават се мозъчни 

увреждания и пушачът може да 

изпадне в безсъзнание.



Бензен 

(бензол)

 Опасен канцероген- отровен и отговорен за развитието на 

няколко вида рак, в това число и левкимия!



Още съставки в 

Дима от

наргиле

Олово хром
Арсен и

никел



Вредни въздействия и последици

 Употребата на тютюн чрез наргиле води 

до:

Увреждане на сърдечно съдовата система

Мозъчни и паметни нарушвния

Предаване на заразни болести-

Хепатит, туберколоза,херпес,

Респираторни заболявания и пр.

Пушене от един и същ мундщук-

Предаване на гъбични и други инфекции,

Хеликобактер пилори и др.



И още...



Този дим е 

изключително 

вреден за белите 

дробове, особено на 

децата, тъй като е 

канцерогенен, 

т.е. може да причини 

различни видове рак. 



Да си непушач означава:



Да си непушач означава:

Да владееш положението и да 

можеш да кажеш “НЕ”

Да се грижиш за тялото си

и да щадиш здравето на близките си

Да не се насилваш да постъпваш

като другите

Да си изпълнен с 

енергия и сила



Благодаря за вниманието!


